
FON ALKALMAZÁS SZOFTVER LICENC 
MEGÁLLAPODÁS 

A Mobil alkalmazás Ön általi használata 

Üdvözöljük Önt a Fon Alkalmazás Szoftver (“a Szoftver”) Licenc megállapodás (“a Megállapodás”)  
kapcsán. Ez a Megállapodás Ön (illetve a Szoftver bármely jogosult felhasználója) és a Fon, beleértve 
annak leányvállalatait, között jött létre.     

A Fon lehetővé teszi Partnerei (a Fon honlapján közzétett aktuális és jövőbeli “Fon Partnerei” ) ügyfelei 
számára, hogy jelen Szoftveren keresztül hozzáféréshez jussanak. A jelen Megállapodásban foglaltak 
nem módosítják az Ön Internet Szolgáltatójával (“ISP”), vagy Fon Partnerével fennálló semmilyen 
feltételét.  Mindazonáltal, a Fon és Fon Partner szolgáltatási feltételei Ön és a Fon, illetve Ön és a Fon 
Partner között továbbra is hatályban maradnak.    

A Fon jogot biztosít az Ön számára, hogy e kikötéseknek és feltételeknek megfelelően, mobil 
készülékére, illetve eszközére letöltse, telepítse és azokon használja a Szoftvert, annak érdekében, 
hogy hozzáférjen a Fon által biztosított Fon szolgáltatáshoz, illetve Fon Partner szolgáltatáshoz.   

Ahhoz, hogy letölthesse és telepíthesse a Szoftvert, el kell fogadnia e Megállapodás feltételeit. Továbbá, 
Önt kötik annak az alkalmazástárnak (Apps Store) a szolgáltatási feltételei, ahonnan a Fon Alkalmazást 
letöltötte.    

Ez a Megállapodás jogilag kötelező erejű szerződés,  amelyet teljes egészében kell olvasni.  Ha az 
alábbi feltételek bármelyikével nem ért egyet, a Fon nem adja meg Önnek az engedélyt a Szoftver 
használatára és Ön azt nem töltheti le és le kell törölnie bármilyen esetleg megkezdett telepítést, illetve 
abból ki kell lépnie.  

Ez a Megállapodás csak a Szoftver engedélyre vonatkozik.  A jelen Megállapodás egyetlen 
rendelkezése sem jelenti a Fon, vagy a Fon Partnerei weboldalain a Fon, illetve a Fon Partnerei által 
közzétett Szolgáltatási Feltételek módosítását.  E Megállapodás elutasítása nem befolyásolja az Ön 
azon képességét, hogy más Fon, vagy Fon Partner Szolgáltatásokat vegyen igénybe.  

A Szoftver telepítésével Ön elfogadja, hogy igazolja, miszerint elmúlt legalább 18 éves, elolvasta ezt a 
Megállapodást, azt megértette és annak feltételeit  magára nézve kötelezőnek elfogadja.  

A Fon bármikor módosíthatja ezt a Megállapodást, új verzió megküldésével. A Szoftver bármely ilyen 
módosítást követő további használata azt jelenti, hogy Ön az ilyen módosításokat elfogadta.  

A Fon az Ön aktuális helyadatait a mobilkészülékén keresztül kizárólag annak érdekében használja fel, 
hogy az Ön részére megmutassa az Ön (földrajzi) helyzetéhez közel elérhető hot spot kapcsolódási 
pontokat. A Fon nem felelős a Fon által üzemeltetett Fon vagy Fon Partner WiFi Jelhez történő 
kapcsolódással összefüggő semmilyen költségért.  

A Wi-Fi hot spotok tulajdonosa nem a Fon, illetve azokat nem a Fon üzemelteti. A Fon nem tudja 
megbecsülni az ezeken a helyszíneken lévő feltöltési, illetve letöltési sebességeket.  

Használat és Korlátozások 

A telepített, illetve a telepítő alkalmazás által felhasznált szoftver, dokumentációs és helyi elektronikus 
fájlok a Fon tulajdonát képezik, amelyekre a Fon az Ön részére (az alábbi korlátozások kivételével) 
világszerte érvényes, nem kizárólagos, további licencbe (al-licenc) nem adható licencet nyújt az ebben a 
Megállapodásban foglalt feltételek szerint. Ez a Megállapodás határozza meg a Szoftver, valamennyi 



frissítése, felülvizsgálata, helyettesítése és az Ön által, vagy az Ön részére készített valamennyi 
másolata jogszerű használatát.  

Minden, Önnek kifejezetten nem biztosított jogot a Fon, illetve ezen jogok megfelelő birtokosai 
fenntartanak maguknak.  

a. ÖN JOGOSULT (i) telepíteni és személyesen használni a Fon által (saját belátása szerint) objektum 
kód formájában az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftvert és bármely frissítését egy az Ön tulajdonában 
lévő, illetve az Ön ellenőrzése alatt álló eszközön, és a Szoftvert saját nem-kereskedelmi céljaira és 
előnyére használni. Az Ön engedélye a Szoftver használatára a jelen Megállapodás alapján addig 
marad fenn, amíg azt valamelyik fél fel nem mondja. Ön azzal mondhatja fel a Megállapodást, hogy 
beszünteti valamely, vagy az összes Szoftver további használatát és megsemmisíti a Szoftver összes   
Ön általi másolatát. Ez a Megállapodás automatikusan megszűnik, amennyiben Ön annak bármely 
feltételét megsérti, a Fon nyilvánosan közzétesz saját web oldalán egy írásbeli értesítést a felmondásról, 
vagy Önnek küld írásos értesítést a felmondásról.    

b. ÖN NEM JOGOSULT:  

(i) visszafordítani, visszafejteni, szétbontani, módosítani, bérbe adni, lízingbe adni, kölcsön adni, vagy 
terjeszteni a Szoftvert (sem egészben, sem részben), vagy a Szoftverből, vagy annak bármely részéből 
származékos műveket, vagy fejlesztéseket létrehozni.  

(ii) a Szoftvert Ön által, vagy az Ön részére gyártott bármilyen eszköz bármely komponensébe, vagy 
hardverbe épített szoftverébe foglalni.  

(iii) a Szoftvert bármilyen jogellenes módon, bármilyen jogellenes célra, vagy bármely egyéb, a jelen 
Megállapodás feltételeivel összeegyeztethetetlen módon használni.    

(iv) a Szoftvert nukleáris létesítmények, életmentő, vagy egyéb kritikus alkalmazások működtetésére 
használni, ahol emberélet, vagy tulajdon foroghat kockán. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert nem 
ilyen célokra tervezték és annak hibás működése az ilyen esetekben halálhoz, személyi sérüléshez, 
vagy a tulajdonjavakban, a környezetben súlyos károkhoz vezethet, amelyekért a Fon nem felel.  

(v) a Szoftvert az Egyesült Királyság törvényei és rendelkezései, illetve más vonatkozó törvények és 
rendelkezések megsértésével használni, illetve exportálni.    

(vi) a Fon előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szoftvert, vagy az ahhoz való hozzáférést 
eladni, lízingbe adni, kölcsön adni, terjeszteni, átadni, továbbítani, vagy további licencbe adni, vagy a 
Szoftver használatából, nyújtásából  bevételre, akár közvetlen kereskedelmi, vagy anyagi, illetve más 
módon előnyre szert tenni. A fentiek az alkalmazandó törvények és egyéb kifejezett jogszabályok 
hatálya alá tartoznak.  

A Szoftver Tulajdonjoga 

Ahol a Szoftvert szerzői jogok, kereskedelmi védjegyek, szolgáltatási védjegyek, nemzetközi 
egyezmények, és/vagy az Egyesült Királyság és más országok egyéb tulajdonosi jogai és törvényei 
védik, Ön vállalja, hogy betart minden ilyen alkalmazandó tulajdonjogi és egyéb törvényt, továbbá a 
jelen Megállapodásban foglalt kiegészítő szerzői jogi előírást, vagy korlátozást. A Szoftverben és annak 
alkalmazható kiegészítéseiben meglévő, vagy azokhoz kapcsolódó minden jog, jogcím és érdekeltség 
tulajdonosa a Fon. Ez a Megállapodás nem biztosít az Ön számára semmilyen jogot, jogcímet, illetve 
érdekeltséget a Fon tulajdonában lévő, vagy a Fon által licencelt szellemi tulajdonban, (korlátozás 
nélkül) beleértve a Szoftvert, vagy a Fon bármely kereskedelmi védjegyét,  és a licencia adó és a 
licencia vevő kapcsolatán kívül nem hoz létre Ön és a Fon között más kapcsolatot.  

 



Szolgáltatások és Harmadik Felektől Származó 
Anyagok  

A Szoftver hozzáférést tehet lehetővé harmadik felek szolgáltatásaihoz és weboldalaihoz (együttesen és 
külön “Szolgáltatások”).   

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások bármelyikének használata során olyan tartalommal szembesülhet, 
amelyeket sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak tart, amely tartalom szókimondónak minősülhet 
(anélkül, hogy azt megjelölték, vagy nem), valamint, hogy egy keresés eredménye, vagy egy 
meghatározott URL beírása automatikusan és véletlenül nemkívánatos anyagokra mutató linkeket vagy 
hivatkozásokat generálhat. Mindazonáltal, Ön elfogadja azt, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag a saját 
kockázatára használja, és a Fon céget nem terheli semmiféle felelősség Önnel szemben az olyan 
tartalomért, amelyet Ön sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak találhat.  

Bizonyos Szolgáltatások megjeleníthetnek, tartalmazhatnak, illetve elérhetővé tehetnek harmadik 
felektől származó tartalmakat, adatokat, információkat, alkalmazásokat, illetve anyagokat “Harmadik 
Felektől Származó Anyagok”),  illetve bizonyos harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat. A 
Szolgáltatások igénybevételével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fon nem felel az ilyen 
Harmadik Felektől Származó Anyagok, illetve weboldalak tartalma, azok pontossága, teljessége, 
időszerűsége, érvényessége, szerzői jogoknak való megfelelése, jogszerűsége, tisztességessége, 
minősége, vagy bármely egyéb tulajdonsága vizsgálatáért, illetve értékeléséért. A Fon nem szavatol, 
illetve nem vállal garanciát, továbbá nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé Önnel, illetve más 
személlyel szemben harmadik felek Szolgáltatásaiért, Harmadik Felektől Származó Anyagokért, vagy  
web oldalakért, vagy más anyagokért, termékekért, illetve harmadik személyek által nyújtott 
szolgáltatásokért.    

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások olyan tulajdonosi tartalmakat, információkat és anyagokat 
tartalmaznak, amelyek alkalmazandó, a szellemi tulajdont védő és egyéb jogszabályok védelme alatt 
állnak, nem kizárólagosan ideértve a szerzői jogot, továbbá elfogadja, hogy az ilyen tulajdonosi 
tartalmakat, információkat és anyagokat Ön semmilyen más módon nem, hanem csak a Szolgáltatások  
engedélyezett használata céljából használja. A Szolgáltatások egyetlen részlete sem reprodukálható 
semmilyen formában, illetve semmilyen módon. Ön tudomásul veszi, hogy semmilyen módon nem 
módosíthat, adhat bérbe, kölcsönbe, értékesíthet, forgalmazhat, vagy nem készíthet olyan származékos 
művet, amely a Szolgáltatásokon alapul, továbbá nem aknázhatja ki a Szolgáltatásokat nem 
engedélyezett módon, nem kizárólagosan ideértve a hálózati kapacitással való visszaélést, vagy annak 
leterhelését. Továbbá Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat nem használja fel semmilyen módon 
zaklatás, sértegetés, megfigyelés, megfélemlítés, rágalmazás, vagy bármely másik fél jogainak más 
módon történő megsértése céljára, és hogy a Fon  semmilyen módon nem felel azért, ha Ön ilyen célra 
használja a Szolgáltatásokat, vagy azért, ha Ön a Szolgáltatások felhasználásával zaklató, fenyegető, 
rágalmazó, sértő vagy illegális üzeneteket, vagy közvetített tartalmakat kap.  

Továbbá, a harmadik felek szolgáltatásai és a Harmadik Felektől Származó Anyagok, amelyek a 
Szoftverből/Szoftverhez elérhetők, megjeleníthetők, vagy meghivatkozhatók nem állnak rendelkezésre 
minden nyelven, illetve minden országban. A Fon nem garantálja, hogy az ilyen Szolgáltatások és 
Anyagok bármilyen meghatározott helyen történő használatra alkalmasak, illetve rendelkezésre állnak. 
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi az ilyen Szolgáltatásokat és Anyagokat, akkor ezt csak a 
saját elhatározásából teszi és felelősséggel tartozik az alkalmazandó jogszabályok betartásáért, 
korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó, hatályos helyi törvényeket. A Fon,  a licencbe adói, illetve 
Partnerei fenntartják a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen Szolgáltatáshoz a 
hozzáférést módosítsák, felfüggesszék, eltávolítsák, vagy letiltsák.  A Fon semmilyen esetben sem felel 
az ilyen Szolgáltatásokhoz való hozzáférés eltávolításáért, vagy letiltásáért. Az Alkalmazás Szolgáltató 
is bármilyen esetben, illetve felelősség nélkül korlátozhatja bizonyos Szolgáltatások használatát, vagy 
az azokhoz való hozzáférést.  

Ön elfogadja, hogy a Szoftvert és a Szoftveren keresztül elért bármilyen adatot, csak saját, személyes, 
nem kereskedelmi céljaira használja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem ruházza át, nem 
másolja le, nem adja át, illetve nem továbbítja a Szoftvert, vagy a Szoftveren keresztül megszerzett 



bármilyen adatot  semmilyen harmadik fél részére.  Az Ön engedélye a Szoftver, annak összetevői, 
illetve bármely harmadik fél adata használatára megszűnik, ha Ön ezeket a korlátozásokat megsérti. Ha 
az Ön engedélye megszűnik, Ön vállalja, hogy megszünteti a Szoftver, annak összetevői, illetve bármely 
harmadik fél adatainak bármiféle további használatát. Bármely harmadik fél adatában, bármely harmadik 
fél szoftverében, és bármely harmadik fél adatszervereiben fennálló minden jog, beleértve minden 
tulajdonjogot, a megfelelő harmadik felek jogaként továbbra is fennmarad. Ön tudomásul veszi, és 
elfogadja, hogy ezek a harmadik felek e Megállapodás alapján jogaikat, saját nevükben közvetlenül 
érvényesíthetik Önnel szemben.    

Ez a kikötés a jelen Megállapodás megszűnését, felmondását követően is érvényben marad.  

Támogatás, Szoftverfrissítések és Rendelkezésre 
állás  

Bár a Fon törekedett arra, hogy a mobil eszközök széleskörű választékát lefedje, a Fon Szoftvere nem 
fog működni az összes mobil készüléken. A letöltés és a működés sikeressége függhet a készülék 
beállításaitól.    

A Fon dönthet úgy, hogy, kizárólag saját belátása szerint, az Ön részére ügyféltámogatást és/vagy 
szoftverfrissítéseket, bővítéseket, illetve Szoftvermódosításokat (együttesen “Támogatás”) nyújt, és ezt 
a Támogatást az Ön értesítése nélkül bármikor megszüntetheti. A Fon bármikor megváltoztathatja, 
felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a Szoftver bármely aspektusát, beleértve a Szoftver bármely 
funkciójának, adatbázisának, vagy tartalmának rendelkezésre állását, elérhetőségét. A Fon ugyancsak 
korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciókra és szolgáltatásokra nézve, illetve külön értesítés és 
felelősség nélkül korlátozhatja az Ön hozzáférését a Szoftver, illetve a Fon Alkalmazások weboldalai 
részeihez, vagy valamennyi Szoftver illetve Fon Alkalmazás weboldal egészéhez. Továbbá, a Szoftver 
bizonyos verzióit illetően, a Szoftver biztonságának fokozása, illetve szoftverhibák elhárítása érdekében, 
a Fon  automatikusan, értesítés mellett, vagy értesítés nélkül, Szoftverfrissítéseket tölthet le és 
telepíthet.  

A Fon időről időre automatikusan letöltheti a Szoftver legutolsó változatát és értesíti Önt arról, hogy az 
telepítésre kész. A Szoftverletöltéseket az Ön internet szolgáltatója, illetve hálózata korlátozhatja. Ha 
frissíteni kívánja a Szoftverét, akkor el kell fogadnia a mindenkor érvényes aktuális Megállapodás 
feltételeit ahhoz, hogy a frissítés telepítése az eszközére megtörténjen. A Fon kizárólag csak ennek az 
alkalmazásnak a karbantartásáért és támogatásáért felel.    

A Fon a Szoftveren keresztül fel tudja függeszteni a szolgáltatáshoz való hozzáférést. A Fon ezt 
bármilyen okból megteheti, azonban általában csak akkor fogja megtenni, ha karbantartást végez a 
Szoftveren, vagy az azt támogató rendszereken.  

Adatdíjak és Hozzáférés  

Ön elismeri, hogy a keresőmotornak szüksége van a hozzáférési adatokhoz ahhoz, hogy hot spot 
kapcsolódási pontot találjon. Kivéve, hogy ez nincs másként meghatározva, a Fon nem számít fel díjat a 
szolgáltatásért, azonban az Ön szolgáltatója (üzemeltetője) bármilyen díjat alkalmazhat.    

Az Ön egyéni díjszabásától függően, az Ön hálózati szolgáltatója adathozzáférési díjakat számíthat fel 
Önnek. Minden ilyen költségért Ön felel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a Szoftvert 
tengeren túli hálózaton kívánja használni, az adathasználat költsége lényegesen magasabb lehet, mint 
odahaza.    

A Fon nem tud semmiféle garanciát nyújtani az Ön által a mobiltelefonja segítségével elért kapcsolódás, 
összeköttetés szintjére. Ez függhet az Ön díjszabásától, a Fon Partnerrel, illetve a hálózati 
szolgáltatójával kötött megállapodásától, a mobil készülékétől és az Ön hot spot ponthoz viszonyított 
helyétől.  A hozzáférés, kapcsolódás meghiúsulása függhet az Ön részére korlátozott hálózati 
hozzáférést biztosító Fon Partnerével kötött szerződésétől.  



A Fon az Ön által esetleg tapasztalható kapcsolódási problémákkal kapcsolatban semmiféle 
felelősséget nem vállal.   

Ez a kikötés a jelen Megállapodás megszűnését, felmondását követően is érvényben marad.  

Jótállás, szavatosság és garancia kizárása:  

Ön a Szoftvert saját kockázatára és “adott állapotában” használja.   

A Fon, tisztségviselői, igazgatói, munkavállalói, szerződéses partnerei, ügynökei, leányvállalatai és  
engedményesei (együttesen “Fon Entitások”) kifejezetten kizárnak a Szoftverrel és az abból elérhető 
bármely adattal, illetve a Szoftver és az annak használatával elért bármely adat pontosságával, 
időszerűségével, teljességével, megfelelőségével kapcsolatos mindennemű, akár kifejezett, akár 
hallgatólagos szavatosságot és garanciát, beleértve a benne foglalt jogosultságra, a kereskedelmi 
hasznosíthatóságra (eladhatóságra), a megfelelő minőségre, az adott célnak való megfelelőségre és a 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó garanciákat.  

Ha a Szoftver vagy a használatával elért valamely adat hibásnak bizonyul, Ön (és nem a Fon Entitások) 
viseli(k) a kijavításával, vagy bármilyen kárával kapcsolatos összes költséget, még akkor is, ha a Fon 
Entitásokat értesítették az ilyen hibák, vagy károk lehetőségéről.     

Felelősség Korlátozása  

Bármely más rendelkezés sérelme nélkül, a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki, 
vagy korlátozza egyik fél szerződésen kívüli csalárd megtévesztés, csalárd félrevezetés, 
gondatlanságból okozott halál, vagy személyi sérülés miatt fennálló felelősségét.  

A Fon nem fog felelni Önnel szemben a Szoftver Ön általi, vagy harmadik felek általi használatából 
eredő,  vagy a Szoftver használatához bármilyen módon kapcsolódó követelésekért és 
kötelezettségekért.  

A Fon nem felel Önnel szemben semmiféle közvetlen, véletlenszerű, különös, közvetlen, vagy 
következményes kárért, ami a Szoftver, vagy a Szoftveren keresztül szolgáltatott bármilyen adat Ön 
általi használatából, vagy a Szoftverhasználat (adathasználat), illetve a Szoftverhez (adathoz) való 
hozzáférés ellehetetlenüléséből ered, alapuljanak e kárigények akár valamely jogelven, vagy 
méltányosságon. Az ezzel a kikötéssel kizárt károk, nem korlátozottan magukban foglalják, az Ön 
személyes számítógépében, vagy szoftverében, üzletében, vagy adataiban bekövetkezett 
veszteségeket, sérüléseket, illetve károkat, beleértve a szolgáltatáshibák, a berendezés, vagy a 
mögöttes vonalhibák, bármely egyéb hibák által, vagy azok kapcsán közvetlenül, vagy közvetett módon 
keletkezett bevételkiesést, illetve üzleti lehetőség elvesztését.  

A Szoftveren keresztül szolgáltatott információk esetleg késedelmesek, pontatlanok lehetnek, vagy 
hibákat, kihagyásokat tartalmazhatnak, s a Fon ezek tekintetében nem felel.  A Fon bármikor és az Ön 
előzetes értesítése nélkül módosíthatja, vagy megszüntetheti a Szoftver bármelyik aspektusát, vagy 
funkcióját, vagy bármely, vagy valamennyi funkció, illetve technológia Szoftverben való alkalmazását.  

Általános Joglemondás Kizárása; Részleges 
Érvényesség  

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése valamely hatályossá vált törvény, jogszabály alapján, 
vagy más módon egészében, vagy részben, jogellenesnek, érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak 
(kikényszeríthetetlennek) minősül,  akkor az ilyen rendelkezés (illetve rész) ezen mértékig nem 
tekintendő a jelen Megállapodás részének, azonban ez a jelen Megállapodás fennmaradó részének 
jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát (kikényszeríthetőségét) nem érinti.    



Irányadó Jog  

E Megállapodás a felek közötti teljes megállapodást és megegyezést képezi a Szoftver vonatkozásában 
és e tekintetben felülír minden korábbi megállapodást, egyezséget és vállalást. Erre a Megállapodásra 
és az Ön és a Fon közötti kapcsolatra Anglia és Wales törvényei az irányadóak,  tekintet nélkül azok 
kollíziós rendelkezéseire. Ön és a Fon megállapodnak és elfogadják, hogy alávetik magukat az 
Angliában és Walesben található bíróságok személyes és kizárólagos illetékességének.  


